De vrijwilligersraad binnen SGL

Binnen SGL zijn ruim 425 vrijwilliger actief.
Het vrijwilligerswerk heeft als doelstelling het persoonlijk welzijn van de cliënt te
bevorderen. De taken die vrijwilligers verrichten zijn een aanvulling op de zorg- en
dienstverlening die door de professionals geboden wordt.
Vrijwilligerswerk is aanvullend en draagt bij aan het realiseren van kwalitatieve
hoogwaardige zorg.
Het vrijwilligerswerk moet ook van meerwaarde zijn voor de vrijwilliger zelf. De taken
moeten aansluiten bij de capaciteiten en interesses van de vrijwilliger.
Vrijwilligers, die uit allerlei geledingen van de samenleving komen, vertegenwoordigen
die samenleving binnen SGL.
Vrijwilligers bevorderen langs deze weg op een bijzondere manier de participatie van de
cliënt in de samenleving. De inzet en betrokkenheid van hen zijn belangrijke
voorwaarden om uiting te geven aan de missie en de visie van SGL.
De inspraak van de cliënten en medewerkers is binnen SGL geregeld in de Cliëntenraad
en de OR. Voor OR en CCR is dit wettelijk geregeld en verplicht. De instelling van een
vrijwilligersraad kent echter geen wettelijke verlichting. SGL wil door de instelling van
een raad optimaal het belang en de stem van de vrijwilligers tot uitdrukking laten
komen.
Vanaf 1 juli 2014 heeft SGL een Vrijwilligersraad.
Deze raad bestaat uit vrijwilligers, afkomstig uit diverse regio’s en locaties van SGL.
De raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf leden. Het dagelijkse bestuur van de
raad bestaat uit een voorzitter, een vice voorzitter en een secretaris.
Doelstelling van de raad.
 het behartigen en bewaken van de gemeenschappelijke belangen van de
vrijwilligers van de stichting
 het gevraagd en ongevraagd adviseren van de stichting aangaande optimalisering
van het vrijwilligersbeleid en de uitvoering hiervan
 het vertegenwoordigen van de vrijwilligers in de besluitvorming van de
organisatie, en daar waar het beleid gevolgen heeft voor de werkzaamheden n/of
positie van de vrijwilligers.

De voorzitter van de raad is voor vrijwilligers te bereiken via het mailadres:
voorzittervr@sgl-zorg.nl

